
  

  

  הרצליה השלישיהרצליה השלישי  כנסכנסשל של   יוםיוםהה  ררסדסד
 

 ג"תשס בכסלו ז"כ, 2002 בדצמבר 2, שני יום
 
 

 ורישום התכנסות  17:00 - 16:00
 

 השוואתיים והיבטים הלאומי והביטחון החוסן מאזן: ראשון מושב      17:00
  חופי יצחק .(מיל) אלוף: ר"יו
 
 
 " כנס של בפתחו"
 הרצליה הבינתחומי המרכז, ואסטרטגיה למדיניות המכון שורא הכנס ר"יו ,ארד עוזי ר"ד
 
 " הלאומי הביטחון מאזן"

 לאומי לביטחון המועצה ראש ,הלוי אפרים מר
 
  עבודה צוות דוח  "האובייקטיבי המימד: המשולב הרצליה מדד"
  הרצליה הבינתחומי המרכז, עסקים למנהל אריסון ס"בי ,מלניק רפי ר"ד

 גורדון לשמוא ר"ד.( מיל) מ"אל
 
 עבודה צוות דוח"  הסובייקטיבי המימד: המשולב הרצליה מדד"

 חיפה' אונ, הלאומי הביטחון לחקר המרכז ראש ,דור-בן גבריאל  'פרופ
 

 
  דיון

 הרצליה הבינתחומי והמרכז בירושלים העברית  האוניברסיטה, שפר גבריאל' פרופ: פותח
   

 
  פתיחה מעמד      19:15

 רוטשילד דה בנימין אדמונד - קיסריה קרן ר"יו סגן ,ביגר אברהם מר: ר"יו
 
 

 הרצליה הבינתחומי המרכז נשיא, רייכמן אוריאל' פרופ     :ברכות
 

 הרצליה העיר ראש, גרמן יעל 'גב                
 

 לאו מאיר ישראל, לישראל הראשי הרב - חנוכה נר הדלקת
 
 

 ערב ארוחת
 לאודר. ס רונלד השגריר:  ר"יו
 
 " יעודה ותפישת ב"ארה"
  The Weekly Standard , עורך, קריסטול וויליאם ר"ד
 
 "גלובלית לפוליטיקה מגיאופוליטיקה"

 ברוקינגס מכון נשיא סגן ,סטיינברג. ב יימס'ג מר
 
 
 
 
 

 מרכז  הבינתחומי  הרצליהה

 ביה"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

 המכון למדיניות ואסטרטגיה



 ג"תשס בכסלו ח"כ,  בדצמבר 3, שלישי יום
  

 ומענים היערכות, איומים - העומק חזית: שני מושב  08:30
 אליהו-בן איתן )מיל.( אלוף :ר"יו
 
 "ביולוגי נשק"

 טיימס יורק הניו, בכירה כתבת, מילר ודית'ג 'גב
 
 "חזית העומקב עימותים מאפייני"

  המכללות מפקד, ידלין עמוס אלוף
 
 "בעומק ימי כוח"

 הים חיל מפקד ,יערי ידידיה אלוף
 
 "החדשים האיומים מול כוח בהפעלת דילמות"
 (סטנפורד יברסיטתאונ) א"וא, הלויט אריאל ר"ד
 
 

 דיון
    אטומית לאנרגיה הצרפתית הוועדה, אסטרטגיה חוםת ראש, דלפש תרז' גב: פותחת

   
------------------------------------------------------------- 

 הכללי המטה ראש, יעלון משה ל"רא 10:15
------------------------------------------------------------- 

 
      דיון

  ומוכנות היערכות, סיכונים - העורף חזית: שלישי מושב       11:30
 הביטחון משרד ל"מנכ, ירון עמוס .(מיל) אלוף: ר"יו
 
 "ב"בארה העורף ומערך הלאומי הביטחון"

 Business Executives for National Security ,נשיא, בויד. ג ארלס'צ .(דימ) גנרל
 
  עבודה צוות דוח -" לעתיד ומבט היערכות, איומים - העורף ערךמ"

  שפיר הרצל .(מיל) אלוף
 ארד שמואל.( מיל) אלוף

 
  דיון

  האמריקני האוויר חיל, ק"נב תפוצת למניעת המרכז ראש סגן, דייויס. א יימס'גד"ר  קולונל: פותח
 

 צהריים ארוחת
 
 האמריקני דיהיהו הוועד, עמית ל"מנכ ,בהט שולה' גב: ר"יו
 

 הביטחון שר ,מופז שאול .(מיל) ל"רא
 
 

 אזוריים ועתידים מגמות - למחר מבט: רביעי מושב  14:45
  לאומי, בנימיני יעל ר"ד: ר"יו
 
 "והשלכותיהן אזוריות דמוגרפיות מגמות"
 ל"רפא, ב"מחצ, רביד יצחק ר"ד
 
 " ישראל לגבולות בצמוד עתידיות מותמג"

 חיפה אוניברסיטת, הלאומי הביטחון לחקר המרכז, סופר ארנון' פרופ
 
 "התיכון במזרח דמוקרטיזציה מגמות"
 American Enterprise Institute ,יק'מורבצ ושוע'ג' רופפ
 
 "לשלום כבסיס דמוקרטיה"
 והשיכון הבינוי ושר הממשלה ראש סגן ,שרנסקי נתן כ"ח
 
 
 



 " מגמות - התיכון במזרח האיסלאם"
 The Middle East Forum, ראש, פייפס דניאל ר"ד

 
 דיון

  האמריקני היהודי הוועד, התיכון והמזרח ישראל משרד, ל"מנכ ,לרמן ערן ר"ד.( מיל) מ"אל :פותח
    

  ישראלי-הערבי במכלול הסדרים: חמישי מושב  16:45
 בפועל החוץ שרדמ ל"מנכ, בירן יואב השגריר: ר"יו
 
 "והכרעה חלופות: ישראל מדיניות"

 לאומית לאחריות הפורום ראש, דיין עוזי.( מיל) אלוף
 
 "ההסדרים בתהליך אמריקניים מדינאות כיווני"

 הקרוב המזרח למדיניות וושינגטון מכון ראש, רוס. ב דניס ר"ד השגריר
 
  עבודה צוות דוח -" בהסדרים ל"בינ מעורבות"

  כלכלי פעולה לשיתוף הקרן, גל אורית 'גב
 
 "לפלשתינאים נאמנות משטר"

 ברוקינגס מכון, התיכון המזרח ללימודי סבן מרכז ראש, אינדיק. ס מרטין ר"ד השגריר
 
 "דרומית פלשתינאית מדינה"

 הלאומיות התשתיות שר, איתם אפי.( מיל) ל"תא
 

 "פלשתינאית מדינה של צמאותהע"
 האמריקני היהודי הוועד, המנהל הוועד  ; Rosenblatt & Heller,רוזנבלט. ר פיטר השגריר

 
 " פלשתינאי-הישראלי לסכסוך כמוצא אזורי הסדר"

 הרטמן מכון, דתית לציונות המרכז ראש, הראל ישראל מר
 
 

  דיון
   מרצ ר"יו, שריד יוסף כ"ח: פותחים

 שלם ומרכז חיפה אוניברסיטת, הלאומי הביטחון לחקר המרכז, שיפטן דן מר
 

   אזוריים פעולה ושיתופי יציבות: יששי מושב  19:00
 ומדיניות לביטחון לאומי לביטחון המועצה ראש סגן, מיכאלי ישראל מר :ר"יו
 
 " ולשינוי לפיתוח כמנוף התיכון הים באגן פ"שת"

 מ"בע ישקר, ליםהמנה מועצת ר"יו, ורטהיימר סטף מר
 
 "תורכיה-ישראל פ"שת"

  תורכיה, לשעבר החוץ ושר הממשלה ראש סגן, טין'צ היכמת מר
 
 "אזורי פ"בשת וחברתיים כלכליים היבטים"

 בנגב גוריון-בן אוניברסיטת נשיא, ברוורמן אבישי' פרופ
 

 דיון
  .Optical Solutions, Inc, ר"יו, כוכבי מתי מר:  פותח

 
 ערב ארוחת

 
 המודיעין למורשת המרכז ר"יו, עמית מאיר.( מיל) אלוף:  ר"יו

 HPB Associates, ברקוביץ. פ ארדוהו מר:  ברכות
 
 "שלום לעשיית מעשית גישה: דרך ומכשולי דרכים מפת"

 בישראל ב"ארה שגריר, קרצר ניאלד ד"ר השגריר
                    



 ג"תשס בכסלו ט"כ, 2002 בדצמבר 4, רביעי יום
   

   חדשה ממשלית אסטרטגיה: יעיבש שבמו  08:30
 ל"ז שפרינצק אהוד' פרופ של לזכרו 

 
 הרצליה הבינתחומי המרכז נשיא, רייכמן אוריאל' פרופ :ר"יו
 
 "ממשלית רפורמה"

 יהודי עם מדיניות לתכנון המכון, מייסד ונשיא בירושלים העברית האוניברסיטה, דרור יחזקאל' פרופ
 
 "פיסקלית סולידציהקונ באמצעות כלכלית רפורמה"
 הרצליה הבינתחומי המרכז, עסקים למנהל אריסון ס"בי, מלניק רפי ר"ד
 
 "הציבורי בשירות רפורמה"

  בישראל העצמאים ארגוני לשכת, ב"לה ל"מנכ, שפירא מרדכי.( מיל) מ"אל
 

  דיון
 והביטחון החוץ וועדת ר"יו, רמון חיים כ"ח: פותח

    
  דמוגרפיות מגמות לנוכח המשק ידועת צמיחה: ינימש מושב  10:15

 איפטיק  ל"מנכ, הלפרין דן מר :ר"יו
 
  עבודה צוות דוח -" המשק על והשלכותיהן דמוגרפיות מגמות"

  אקאדה'ג ר"יו, הולנדר יוסי מר
 כלכליים מודלים ל"מנכ, שיינין יעקב ר"ד
 
 "במשק איזונים וחוסר איזונים"
 ושליםביר העברית האוניברסיטה, דהן מומי ר"ד
 

 דיון
 גרינשטיין ידיג מר: פותח

     
 המשק ועתיד צמיחה, תחרותיות: תשיעי מושב     12:00

 והשקעות הון שווקי ופועלים בינלאומי בזק של דירקטוריונים ר"יו, מרידור ליאורה  ר"ד :ר"יו
 
  עבודה צוות דוח -" לצמיחה כמנוף עילית טכנולוגיית תעשיות"

 .DSP Group Inc, ל"מנכו ר"יו, איילון אלי מר
 
 "כלכלית לצמיחה לאומית מדיניות"

 טכנולוגיות נס ר"יו, פוגל אהרון מר
 
 "וביטחון כלכלית תחרותיות"
 א"נאס, האמריקנית החלל סוכנות ראש לשעבר ,Council on Competitiveness ,בכיר עמית, גולדין. ס דניאל ר"ד
 

 דיון
 שינוי ר"יו, לפיד יוסף כ"ח: פותח

 
 צהריים ארוחת

 
 לאומי דירקטוריון ר"יו, רף איתן מר: ר"יו
 

 החוץ שר, נתניהו בנימין מר
 

------------------------------------------------------------- 
 העבודה מפלגת ר"יו, מצנע עמרם( .מיל) אלוף   14:30

------------------------------------------------------------- 
     

 הכלכלי וחוסנה  ישראל של האשראי דירוגי: עשירי מושב  15:00
 לאומי דירקטוריון ר"יו, רף איתן מר :ר"יו
 
 "הבנקים ודירוג ל"הבינ הדירוג בין הקשר"

  לאומי דירקטוריון ר"יו, רף איתן מר



 
 "ט"באמל הנסיון - הכלכלית המדיניות על השפעתו: מדינה דירוג קביעת"
  Macroeconomics Consulting Group (MAG) ל"מנכ, קסטיו דל גרסיאנה ר"ד
 
 "הדירוג חברות בעיני חיצוני לחוב פנימי חוב בין ההבחנה על"
 ישראל בנק נגיד, קליין דוד ר"ד
 
 "הייחוס לקבוצת ביחס ישראל בדירוג ועוצמות חולשות"

 האוצר משרד, הכללי לחשב המשנה, פרשר אלדד מר
 
 

  דיון
 הרצליה הבינתחומי המרכז, עסקים למנהל אריסון ספר-בית, ברנע אמיר' פרופ: פותח

 
 

 החדשות הבינלאומיות החזיתות: עשר אחד מושב  16:45
 מרחב קבוצת, שביט שבתי מר :ר"יו
 
 עבודה צוות דוח - "התקשורת זירת: החדשה ל"הבינ בסביבה ישראל התמודדות"

 צור דוד.( מיל) ל"תא
 ל"צה דוברת, ירון רות ל"תא

 
 השלכות לישראל"  –המשפטית הבינלאומית  המהפכה"

 חבר פרלמנט, קנדה ,קוטלר ארווין 'פרופ
 
 "ערבית אנטישמיות עם היהודי העולם התמודדות"

 "ושם יד, "אקדמי יועץ, באואר יהודה 'פרופ
 
 "חדשותה בחזיתות היהודי והעם ישראל מדיניות"

-בר אבינועם מר המכוןשל  מייסד נשיא, דרור יחזקאל' פרופ, יהודי עם מדיניות לתכנון המכון, רוס. ב דניס ר"ד השגריר
  המכון, ל"מנכ, יוסף

 
 דיון

 החוץ משרד, התפוצות חטיבת ראש, ברקן נמרוד מר: פותחים
  החוץ משרד, המשפטי היועץ, בייקר אלן השגריר  

 ג"תשס בכסלו ט"כ, 2002 בדצמבר 4, רביעי יום סדר המשך
 

 ומדיניות השפעות, מגמות - היהודי העולם: עשר ניםש מושב  19:00
  ישראל-לארץ היהודית הסוכנות ל"מנכ, רום גיורא .(מיל) אלוף :ר"יו
 
  עבודה צוות דוח -" והשלכות תחזיות - היהודי בעולם דמוגרפיות התפתחויות"

  בירושלים העברית האוניברסיטה, זמננו בת ליהדות הרמן וןמכ, פרגולה-דלה יו'סרג' פרופ
 ישראל-לארץ היהודית הסוכנות, הנאמנים חבר של  המנהל הוועד, סולומון קרול' גב
    

 דיון
 ישראל-לארץ היהודית הסוכנות ל"מנכ, רום גיורא.( מיל) אלוף: פותחים

 פוזן קרן, פוזן פליקס מר  
   

  נעילה מעמד  20:15
 הרצליה הבינתחומי המרכז, ואסטרטגיה למדיניות המכון, המנהל הוועד ר"יו, שובל זלמן השגריר: ר"יו
 
 

 הרצליה הבינתחומי המרכז נשיא, רייכמן אוריאל' פרופ
 

 העולמית הציונית וההסתדרות ישראל-לארץ היהודית הסוכנות ר"יו, מרידור סלי מר
 

 שרון אריאל, הממשלה ראש
 
 

 ערב ארוחת
 

 ,נעילה
 הרצליה הבינתחומי המרכז, ואסטרטגיה למדיניות המכון וראש הכנס ר"יו ,ארד עוזי ר"ד

 
 


